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Znak graficzny firmy GREEN LEAF to 

znak mający konotować się z zie-

loną energią. Służą temu zarówno 

jednolita kolorystyka zieleni jak i za-

warta w logo symbolika liścia. Znak 

funkcjonuje wyłącznie w orientacji 

poziomej przez co jego zastosowa-

nie na wielu płaszczyznach eks-

ploatacji jest ułatwione i jednolite 

zarazem.

01.01 Wzór znaku graficznego

01. Znak graficzny
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01.02 Konstrukcja znaku

Logotyp

Sygnet

Claim

01. Znak graficzny

Znak graficzny firmy GREEN LEAF 

składa się z sygnetu łączącego 

uproszczony wizerunek liścia - syno-

nimu ekologii i zielonej energii oraz 

litery G, napisu GREEN LEAF i wresz-

cie dopełnienia (claimu) „THE AGE 

OF GREEN HEATING”. Odległości 

pomiędzy poszczególnymi ele-

mentami znaku graficznego zostały 

wytyczone w sposób optyczny, bez 

wykorzystania metody geometrycz-

nej.
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01.03 Pole ochronne znaku

01. Znak graficzny

Pole ochronne określa minimalną 

odległość znaku od krawędzi strony 

oraz innych elementów graficznych, 

takich jak tekst, zdjęcia, ilustracje 

czy inne obiekty. W celu opisania 

pola ochronnego posłużono się 

wielkością litery „E” pochodzącą 

z logotypu. Pole ochronne jest 

równe wysokości litery „E” z każdej 

strony znaku.
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01.04 Kolorystyka podstawowa znaku

01. Znak graficzny

Podstawowym kolorem dla znaku 

jest kolor Pantone 339 oraz jego 

transpozycja na inne systemy 

barwne. W materiałach firmowych 

i wizerunkowych należy dążyć do 

tego, aby znak był eksponowany 

w powyższej barwie i na białym 

tle lub w kontrze czyli biały znak na 

zielonym tle. 

Jeżeli nie jest możliwe użycie znaku 

w kolorystyce podstawowej, można 

skorzystać z kolorystyki alternatyw-

nej znaku.

Pantone®
339

CMYK
sRGB
HEX

84 / 0 / 59 / 0

30 / 172 / 140

#1eac8c

80% 60% 40% 20%
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01.05 Kolorystyka alternatywna znaku

01. Znak graficzny

Kolorystyka alternatywna znaku 

może być użyta wtedy, gdy nie jest 

możliwe użycie znaku w kolorystyce 

podstawowej lub też owa kolory-

styka nie pasuje do materiału, na 

którym jest ekspoowany znak. Do-

chodzi do takiej sytuacji, gdy znak 

wykorzystywany jest na materiałach 

obcych należacych do innych firm 

(sponsoringowych, targowych etc.)

Kolorem alternatywnym przyjętym 

dla znaku jest Pantone CoolGrey 11.

Pantone®
CoolGrey 11

CMYK
sRGB
HEX

44 / 34 / 22 / 77

83 / 86 / 90

#53565a

80% 60% 40% 20%
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01.06 Podstawowa kolorystyka tła dla znaku

01. Znak graficzny

Podstawowe kolory znaku to te, 

które wynikają z opisanych na 

poprzednich stronach kolorów 

podstawowych i alternatywnych sa-

mego znaku, przy czym najbardziej 

pożądanym kolorem tła jest kolor 

biały, dlatego jego waga w ujęciu 

globalnym wszystkich materiałów 

firmowych powinna być największa.
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01.07 Rozszerzona kolorystyka tła dla znaku

01. Znak graficzny

Dopuszcza się stosowanie innej 

kolorystyki tła niż kolor biały, 

zielony i ciemnoszary. Rozszerzenie 

kolorystyki tła wynika chociażby 

z konieczności użycia znaku na 

packshotach w ofercie firmy GREEF 

LEAF.

Znak może funkcjonować na tych 

kolorach tła w kolorystyce bieli lub 

kolorystyce podstawowej - zie-

leni. Dobór odpowiedniej formy 

kolorystycznej znaku powinien być 

podyktowany jego czytelnością 

oraz spasowaniem barw.
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01.08 Nieprawidłowe użycie znaku

01. Znak graficzny

NIE WOLNO:

stosować znaku bez claimu
„THE AGE OF GREEN HEATING”

NIE WOLNO:

zmieniać ustawienia poszcze-
gólnych elementów znaku
względem siebie

NIE WOLNO:

zmieniać kolorystyki podsta-
wowej znaku

NIE WOLNO:

stosować znaku bez zachowania
wytyczonego pola ochronnego

NIE WOLNO:

zmieniać proporcji wybranych
elementów znaku

NIE WOLNO:

rozciągać w poziomie/pionie
wybranych elementów znaku,
a także znaku jako całości

Loreim ipsum dolor
sit amet

Niedopuszczalna jest jakakolwiek 

modyfikacja znaku, w szczegól-

ności zabrania się: zniekształcania 

znaku, zmiany proporcji poszcze-

gólnych elementów znaku, a także 

ich miejsca ustawienia względem 

siebie, zmiany kolorystyki na nie-

dopuszczalną, stosowania znaku 

bez dodatkowego claimu oraz nie 

przestrzegania pola ochronnego 

znaku.
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01.09 Minimalna wielkość znaku

01. Znak graficzny

Na podstawie wykonanych testów 

optycznych, ustalono najmniejsze, 

możliwe wielkości znaku gwarantu-

jące jego czytelność:

dla DRUKU OFSETOWEGO: znak nie 

powinien być mniejszy niż 34mm 

wymiaru poziomego,

dla zastosowań w MEDIACH ELEK-

TRONICZNYCH: znak nie powinien 

być mniejszy niż 150px wymiaru 

poziomego.

34 mm 150 px

DRUK
OFSETOWY

MEDIA
ELEKTRONICZNE
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01.10 Deseń wspierający markę

01. Znak graficzny

Na potrzeby komunikacji zewnętrz-

nej i wewnętrznej, powstał deseń 

wspierający markę, stworzony 

z naprzemiennie ułożonych sygne-

tów. Deseń wykorzystywany może 

być jako wypełnienie płaszczyzn 

pełnokolorowych dla ich złamania 

i uatrakcyjnienia. Bardzo dobrze 

sprawdza się na apli koloru pod-

stawowego (zielonego) na takich 

akcydensach jak tył wizytówki czy 

też paski kończące dokumenty na 

dole oraz na aplach kolorystyki 

rozszerzonej na packshotach pro-

duktowych - konkretne przykłady 

zastosowań w dalszej części niniej-

szego opracowania.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan.

D U I S  AU T E M  V E L  E U M  I R I U R EAaBbCc
Geomanist | atipo foundry

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZGeomanist Light

OHamburgefonts

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUV WXYZGeomanist Regular

12 pt

12 pt

12 pt

12 pt

12 pt

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZGeomanist Book

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZGeomanist Medium

AB C D E FG H IJ KLM N O PRS TUV W X Y ZGeomanist Bold

02.01 Typografia podstawowa

02. Typografia

Dla wszelkich druków akcydenso-

wych mogących być wykorzysty-

wanych w firmie oraz materiałów 

reklamowych przyjęto rodzinę 

fontów Geomanist ze szczególnym 

uwzględnieniem grubości: Light, 

Regular, Book, Medium oraz Bold. 

Font produkcji firmy ATIPO, płatny 

do zastosowań komercyjnych i 

prywatnych.

Dla swobodnego posługiwania się 

wspomnianą wyżej rodziną fontów 

wewnątrz firmy, fonty te należy 

zaistalować na komputerach pra-

cowników.
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02.02 Typografia alternatywna

02. Typografia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan.

DUI S AU T EM VEL EUM IRIUREAaBbCc
Calibri | system font, microsoft

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUV W X Y ZCalibri Light

OHamburgefonts

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUV W X Y ZCalibri Regular

12 pt

12 pt

12 pt ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUV W X Y ZCalibri Bold

Wszędzie tam, gdzie nie można 

zastosować typografii podstawo-

wej  z uwagi na niedostępność 

fontu Geomanist przez odbiorcę 

materiału reklamowego, należy 

zastosować font Calibri, będący 

fontem systemowym (Windows). 

Miejsca zastosowania fontu Calibri 

to otwarte dokumenty Word oraz 

stopka e-mail.
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Green Leaf Polska sp. z o.o.
Slowackiego 6a, 43-410 Zebrzydowice 
Poland
greenleafpolska.pl

Tomasz Nowak / Project Manager
+48 608 751 247
tnowak@greenleafpolska.pl

27,5 mm

9 mm

18mm

18mm

8 mm

Font: Geomanist Regular, 6,5 pt
Interlinia: 7,8 pt

35 mm

03.01 Wzór wizytówki

Wizytówka została zaprojektowana 

jako medium dwustronne. Awers 

wizytówki pełni funkcję infor-

macyjną, rewers służy wsparciu 

identyfikacji marki poprzez mocne 

uwidocznienie logo w kontrze oraz 

zastosowaniu deseniu wspierają-

cego.

Wymiar użytku: 90 x 55 mm

Sugerowany materiał wykonania: 

papier offset, gramatura 300, folia 

mat, ewentualnie lakier UV na logo-

typie i deseniu na rewersie.

03. Materiały wizerunkowe
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03.02 Wzór papieru firmowego

Wymiar użytku: 210 x 297 mm (A4)

Sugerowany materiał: papier offset, 

gramatura 80-90.

27 mm

DESEŃ

Green Leaf Polska Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 6a, 43-410 Zebrzydowice
T: 43 356 28 76 75
E: biuro@greenleafpolska.pl
GREENLEAFPOLSKA.PL

Pan Andrzej Konieczny
oferty na system grzewczy foliami IRDOTYCZY:

Warszawa, dnia 07.05.2019 r.

On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled 
and demoralized by the charms of pleasure of the moment, so blinded by desire, that they cannot 
foresee the pain and trouble that are bound to ensue; and equal blame belongs to those who fail in 
their duty through weakness of will, which is the same as saying through shrinking from toil and 
pain. These cases are perfectly simple and easy to distinguish. In a free hour, when our power of 
choice is untrammelled and when nothing prevents our being able to do what we like best, every 
pleasure is to be welcomed and every pain avoided. 

But in certain circumstances and owing to the claims of duty or the obligations of business it will 
frequently occur that pleasures have to be repudiated and annoyances accepted. The wise man 
therefore always holds in these matters to this principle of selection: he rejects pleasures to secure 
other greater pleasures, or else he endures pains to avoid worse pains.

Z poważaniem,

Tomasz Chrostek

41 mm

3,5 mm

17 mm

14,5 mm

18 mm 20 mm

Font: Geomanist Regular, 6 pt, Interlinia: 7,6 pt

Font: Calibri Regular, 8 pt

Font: Calibri Bold, 16 pt

Font: Calibri Regular, 13 pt
Interlinia: 14 pt

Font: Calibri Light, 11 pt
Interlinia: 16 pt

Font: Calibri Light, 11 pt

Font: Calibri Bold, 11 pt

Font: Geomanist Regular, 5,5 pt
Światło: +50

03. Materiały wizerunkowe
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03.03 Wzór cennika produktów

Wymiar użytku: 210 x 297 mm (A4)

Sugerowany materiał: papier offset, 

gramatura 80-90.

 
Green Leaf sp. z o.o. 
Ul. Słowackiego 6a 
43-410 Zebrzydowice 
T: 600 310 000, 600 410 000    
E: biuro@greenleafpolska.pl 
GREENLEAFPOLSKA.PL  

 

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI:  

T: 600 310 000, 600 410 000

   
E: biuro@greenleafpolska.pl 

 
GREENLEAFPOLSKA.PL

 
 

 

Cennik folii grzewczych GREEN LEAF®  

20 20  

 

 OTTEN ANEC TKUDORP

Folia grzewcza GREEN LEAF® GL-180W-ALL-C 
Niskotemperaturowa, włókno węglowe, podłogowa  

Folia grzewcza GREEN LEAF® GL-400W-ALL-C 
Wysokotemperaturowa, włókno węglowe, su�towa   

Podkład izolacyjny ALUFOAM 
Pianka powleczona dwoma warstwami folii aluminiowej   

Wełna mineralna ALUWOOL 
Wełna powleczona dwoma warstwami folii aluminiowej   

Mata uziemiająca E-DERO 
Pełniąca funkcję uziemiającą i antystatyczną   

Folia budowlana 
2m x 50m, atestowana 0,2mm  

Przewód zasilający H05RR-F / 2x 1.5mm  
Podwójnie izolowany, dwużyłowy, izolacja gumowa  

Przewód zasilający H05RR-F / 2x 2.5mm  
Podwójnie izolowany, dwużyłowy, izolacja gumowa  

Taśma butylowa  
Izolacja złączek elektrycznych, rolka 50mm / 20mb  

Taśma izolacyjna 
Izolacja elektryczna końców folii grzewczych, rolka 50mm / 33mb  

Taśma montażowa 
Wzmocniona taśma PCV mocująca folie grzewcze do podłoża/stelażu, rolka 50mm / 50mb  

Złączki zaciskowe 
Do łączenia przewodów zasilających z folią grzewczą 

Termostat programowalny GREEN LEAF® REGNUM 
Dotykowy, regulowana histereza, blokada ekranu, podtrzymanie pamięci 

Termostat programowalny GREEN LEAF® CUBE WiFi 
Wbudowane WiFi + aplikacja, współpraca z Alexa, geolokalizacja 

Termostat programowalny GREEN LEAF® MIPLO WiFi 
Dotykowy ekran, wbudowane WiFi + aplikacja 

Termostat programowalny GREEN LEAF® VIVO WiFi 
Dotykowy, kolorowy ekran, wbudowane WiFi + aplikacja, współpraca z Alexa 

Termostat programowalny WARMUP® 3iE 
Dotykowy, regulowana histereza, monitor zużycia energii 

27 mm

41 mm

2 mm

9 mm

14,5 mm

18 mm 27,5 mm

Font: Geomanist Regular, 6 pt
Interlinia: 7,5 pt

Font: Geomanist Regular, 10 pt, Wersaliki

Font: Geomanist Medium, 9 pt

Font: Geomanist Regular, 8 pt, Wersaliki
Światło: +100

Font: Geomanist Regular, 7 pt
Interlinia: 8,5 pt

Font: Geomanist Regular, 16 pt

DESEŃ

03. Materiały wizerunkowe
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03.04 Wzór notatnika A4

Wymiar użytku: 210 x 297 mm (A4)

Sugerowany materiał: papier offset, 

gramatura 80-90, klejony po krót-

szym boku.

Green Leaf Polska Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 6a, 43-410 Zebrzydowice
T: 43 356 28 76 75
E: biuro@greenleafpolska.pl
GREENLEAFPOLSKA.PL

41 mm

12 mm

9 mm

10,5 mm 10,5 mm

Font: Geomanist Regular, 6 pt
Interlinia: 7,6 pt

6,5 x 6,5 mm

Font: Geomanist Book, 5,5 pt, Wersaliki
Światło: +50

03. Materiały wizerunkowe
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03.05 Wzór karty katalogowej A4

Wymiar użytku po zgięciu: 

210 x 297 mm (A4)

Sugerowany materiał: papier kredo-

wy, gramatura 100.

03. Materiały wizerunkowe
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03.06 Wzór oferty handlowej

Materiał przykładowy pokazujący 

wybrane strony oferty handlowej.

Forma docelowa: postać elektro-

niczna, PDF

03. Materiały wizerunkowe
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03.07 Wzór ulotki DL

Wymiar użytku po zgięciu: 

99 x 210 mm (DL)

Sugerowany materiał: papier kredo-

wy, gramatura 100.

03. Materiały wizerunkowe
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03.08 Wzór folderu reklamowego

Katalog 12 stronicowy, zszywany.

Wymiar użytku po zszyciu: 

210 x 297 mm (A4)

03. Materiały wizerunkowe
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03.09 Wzór rollupu

Rollup wizerunkowy.

Wymiar użytku: 

1000 x 2000 mm

03. Materiały wizerunkowe
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03.10 Wzór identyfikatora folii grzewczej

03. Materiały wizerunkowe

FO
LIE

 GRZEWCZE

G

R E E N  L E A F

Aby odróżnić folie grzewcze GREEN 

LEAF od produktów konkurencyj-

nych zaleca się stosowanie specjal-

nego oznakowania identyfikujące-

go  produkt w postaci specjalnego 

znaczka. 
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03.11 Wzór kubka papierowego

Kubek papierowy z pokrywką w ko-

lorze białym.

Pojemność kubka: 

100 / 200 / 300 ml

03. Materiały wizerunkowe
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Przykładowe slajdy prezentacji 

PowerPoint.

03.12 Wzór prezentacji PowerPoint

03. Materiały wizerunkowe




